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Justering 
 
Till justerare väljs Sanna Jonsson och Sven Bredberg med Annika 
Kallin och Lars Holmgren som ersättare.  
 
_ _ _ _  
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§ 208 Information från kommundirektör Jonas 
Walker 
(KS-2021-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Jonas Walker en 
nulägesrapport om aktuella händelser i kommunen. Han informerar 
bland annat om följande: 
 

• Lägesstatus för hanteringen av Covid-19. Det är bland annat 
en låg allmän smittspridning i Sundsvall och Västernorrland 
och en hög vaccinationstäckning om cirka 90% av 
befolkningen i Västernorrland. 

 
• Sundsvalls kommuns arbete med att utveckla digitaliseringen 

för att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i den 
kommunala servicen. Sundsvalls arbete har uppmärksammats 
nationellt och kommunen är nominerad till Sveriges 
digitaliseringskommun 2021 och årets IT-direktör/CIO 2021.  

 
_ _ _ _ 
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§ 209 Allmänhetens frågor 
(KS-2021-00004) 
 
 
Inga frågor från allmänheten har inkommit till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 210 Information från Stadsbacken AB 
(KS-2021-00004) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Stadsbacken AB:s ordförande Petter Stenberg och VD Anders 
Johansson har bjudits in till kommunfullmäktige för att informera om 
aktuella och kommande händelser på Stadsbacken AB. De tar bland 
annat upp följande punkter: 
 

• Stadsbacken AB:s uppdrag från mål- och resursplanen att 
skapa nya jobb, utjämna sociala skillnader och skapa ett 
hållbart Sundsvall. 

 
• Hur Stadsbacken AB effektiviserar verksamheten genom att 

samverka och använda gemensamma system samt hur man 
arbetar med dialog och uppföljning genom exempelvis 
dotterbolagsträffar. 

 
• Dotterbolagens måluppfyllnad för faktorerna ekonomi, 

kunder, medarbetare och verksamhet. 
 

• Exempel på större händelser som bland annat att ett nytt 
resecentrum färdigställts och att VA utbyggnaden av 
Njurundakusten påbörjats. 

 
_ _ _ _ 
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§ 211 Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2021-00011) 
 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter 
möjlighet att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen, senast klockan 12.00 två 
arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Mikael Westin (S) om hur väl 
robotkatter har fungerat för att skapa trygghet för personer med 
demenssjukdom innan och under pandemin samt huruvida alla 
boenden har tillgång till robotkatter. 
 
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 212 Inkomna motioner 
(KS-2021-00910, KS-2021-00952) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 
 

• Motion (KD) angående ett bra boende hela livet 
• Motion (M) om ordning gällande elsparkcyklar 

 

Ärendet 
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (KD) angående ett bra boende hela livet, inkommen 

2021-10-11 
• Motion (M) om ordning gällande elsparkcyklar, inkommen 

2021-10-25 
 
_ _ _ _ 
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§ 213 Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 214 Valärenden 
(KS-2021-0010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Jan Öberg (S) till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt 
efter Frida Törngren (S), till och med 31 december 2023, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Ulrika Sedlund (V) till ny ersättare 
i kommunfullmäktige efter Lotta Wesslén (V), för återstående delen 
av mandatperioden, 
 
att bevilja Anders Fagerbloms (V) avsägelse som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden, 
 
att utse nuvarande ersättare Isabell Mixter (V) till ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden efter Anders Fagerblom (V), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Klara Hedin (V) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Isabell Mixter (V), för återstående delen 
av mandatperioden, 
 
att bevilja Maria Flodins (KD) avsägelse som ersättare i individ- 
och arbetsmarknadsnämnden, 
 
att bevilja Ahmad Mokayes (S) avsägelse som ersättare i individ- 
och arbetsmarknadsnämnden, 
 
att utse Jan Öberg (S) till ny ersättare i individ- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Ahmad Mokayes (S), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Albin Edholms (SD) avsägelse som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden, 
 
att utse Patrik Åhlund (SD) till ledamot i kultur- och 
Fritidsnämnden efter Albin Edholm (SD), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse Kevin Lavast (SD) till ersättare i kultur- och 
Fritidsnämnden, för återstående delen av mandatperioden, 
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att utse Britt-Maria Brynielsson (KD) till representant i Sveriges 
Ekokommuner (Sekom) efter Mats Zetterberg (KD), fram till 
ordinarie föreningsstämma 2023, 
 
att utse Emil Esping (KD) till ledamot i MittSverige Vatten & 
Avfall AB efter Mats Zetterberg (KD), fram till ordinarie stämma 
2023, 
 
att bevilja Anders Erikssons (KD) avsägelse som ledamot i 
valnämnden, 
 
att utse Johan Sundström (KD) till ledamot i valnämnden efter 
Anders Eriksson (KD), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Patrik Gustavsson (M) till ledamot i arvodeskommittén 
efter Bengt-Göran Persson (M), för återstående delen av 
mandatperioden, samt 
 
att utse Lena Nordin (KD) till ersättare i individ- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Maria Flodin (KD), för återstående 
delen av mandatperioden. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Valärenden 2021-10-14, reviderad 2021-10-22 samt 

valärenden upplästa vid dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2021-10-25 11 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 215 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2022 med plan för 2023 
(KS-2021-00774-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2022: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 26 
september, 31 oktober (konstituerande), 28 november, 19 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2023: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 
29 maj, 26 juni, 25 september, 30 oktober, 27 november och 18 
december, samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022 med plan för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11 § 202 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00774-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 216 Delårsrapport januari-augusti 2021 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2021-00381-7) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2021 för kommunen och 
kommunkoncernen,  
 
att tillföra barn- och utbildningsnämnden 2 381 657 kronor i 
tillfälliga skattemedel 2021, samt 
 
att finansiera barn- och utbildningsnämndens tillfälliga ram med 
generella stadsbidrag. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
augusti 2021 för kommunen och kommunkoncernen.  

Överläggning 
Ordförande i kommunrevisionen, Rodney Engström och 
redovisningsansvarig Björn Magnusson är föredragande i ärendet. 
 
Bodil Hansson (S), Niklas Evaldsson (V), Lisa Tynnemark (S), Ronja 
Strid (KD), Jonas Väst (S), Mats Hellhoff (SD), Niklas Säwén (S), 
Isabell Mixter (V), Kjell Bergkvist (C), Hans Forsberg (C), Magnus 
Persson (C) och Kim Ottosson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11 § 203 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-10-04 § 80 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00381-7  
• Sundsvalls kommun delårsrapport januari-augusti 2021 
_ _ _ _ 
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§ 217 Ekonomiska ramar för mål och resursplan 
2022 (Årsbudget 2022) 
(KS-2021-00805-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ramminskningen för barn- och utbildningsnämnden på 25,6 mkr 
flyttas till 2023 och att ramminskningen för individ- och 
arbetsmarknadsnämnden på 17 mkr upphävs samt att i övrigt 
fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål- och resursplan 
2022 i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag daterat 2021-
09-21, 
 
att återstående belopp av tidigare beslutade effektiviseringar av 
kommungemensamma verksamheter 22,7 miljoner kronor samt 
tidigare beslutade avkastningskrav för servicecenter 25,1 miljoner 
kronor regleras mot anslaget för personalkostnadsökningar, samt 
 
att justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta 
kostnader för interna tjänster från Servicecenter och Drakfastigheter 
kommer att lämnas till kommunstyrelsen i december. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har i bilaga 1 och 2 sammanställt de 
ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med 
verksamhetsplan 2022 (årsbudget 2022). Ramarna utgår från 
finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2021-06-28 § 164. Kommunfullmäktiges 
beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen för anvisat 
belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnadsökningar. 
 
I beslutad Mål och resursplan (MRP) 2022 med plan för 2023-2024 
ska Servicecenter och Drakfastigheter genomföra 
kostnadsminskningar under 2022 med 24 miljoner kronor. De sänkta 
kostnaderna ska minska nämndernas ramar med motsvarande belopp. 
Hur de ekonomiska konsekvenserna kommer att påverka respektive 
nämnd för 2022 är ännu inte fastställt varför kommunstyrelsekontoret 
behöver återkomma om denna fördelning till kommunstyrelsen i 
december. 
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Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslags första att-
sats, med hänvisning till eget förslag till mål- och resursplan, samt 
bifall till andra och tredje att-satserna. Vidare önskar han lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslags första 
att-sats, med hänvisning till eget förslag till mål- och resursplan, samt 
bifall till andra och tredje att-satserna. Vidare ansluter hon sig till 
Stefan Falks (L) protokollsanteckning. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslags 
första att-sats, med hänvisning till eget förslag till mål- och 
resursplan, samt bifall till andra och tredje att-satserna. Vidare önskar 
hon lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L), Alicja Kapica 
(M), Bodil Hansson (S) och Liza-Maria Norlins (KD) 
protokollsanteckningar får lämnas. 

Reservation 
Peter Sjöbom (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik 
Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Åsa Melander (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Thomas Burman (M), Per Lindstrand (M), 
Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Martin Liljeros (L), Annelie Luthman (L), 
Miriam Monsell (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD) 
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckningar 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
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De ekonomiska ramarna för nämnderna är direkt kopplade till de 
prioriteringar som gjorts av majoriteten i den gällande mål- och 
resursplanen. Våra prioriteringar, både vad gäller politisk 
inriktning/kännetecken, driftbudget, liksom investeringsbudget, är 
naturligtvis annorlunda och framgår av våra partiers respektive 
förslag till mål- och resursplan i juni 2020. Vi konstaterar bland 
annat att barn- och utbildningsnämnden redan flaggat för att de inte 
når en budget i balans och att kommunstyrelsekontoret i sin 
tjänsteskrivelse under rubriken Effektiviseringar av 
kommungemensamma verksamheter meddelar att de ser flera 
problem i detta viktiga arbete. Därmed finns stor risk att kostnaderna 
även fortsatt överstiger tilldelade budgetmedel i de stora nämnderna. 
Vi vill också peka på att vi i flera fall gör en annan prioritering av 
investeringar i nya lokaler, tydligast inom planerna för en idrottshall 
i Indal och utomhusbadet i Maland. Däremot är vi mycket positiva 
till att investeringen i nya lokaler för räddningstjänsten nu kan 
påbörjas. 
 
Bodil Hansson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Prognosen för 2022 är på grund av ökade skatteintäkter positiv och 
det förväntade resultatet förväntas bli bättre än i den budget som är 
antagen. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill 
använda det utrymmet till att ge barn- och utbildningsnämnden en 
längre omställningstid för att minska sina kostnader. Barn- och 
utbildningsnämnden behöver dock fortsätta vidta nödvändiga 
åtgärder för att sänka sina kostnader för att nå en budget i balans.  
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet avser vidare 
att använda det ekonomiska utrymmet för att ta bort individ- och 
arbetsmarknadsnämndens ramminskning för 2022. Vi behöver arbeta 
för en högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Det är viktigt för 
den enskilda individen men det är också viktigt för att vi på sikt ska 
säkra kommunens skatteintäkter och minska kostnaderna för 
försörjningsstöd. Individ- och arbetsmarknadsnämnden behöver 
därför arbeta mer kraftfullt för att människor som befinner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vi Kristdemokrater har tidigare presenterat vår mål- och resursplan 
där vi har gjort andra prioriteringar än den politiska majoriteten och 
presenterat en politik för ett levande Sundsvall. Dagens förslag till 
beslut om de ekonomiska ramarna utgår ifrån det som den politiska 
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majoriteten har beslutat och därför yrkar vi avslag. Vi behöver ett 
betydligt bättre näringslivsklimat i Sundsvall. Det är nya och 
växande företag som skapar fler jobb och säkrar skattemedel för 
välfärden. Entreprenörskap bidrar också till innovation och 
attraktionskraft. Skolan behöver uppenbarligen ett nytt ledarskap 
som jobbar för alla skolor och går till djupet med varför allt för 
många barn och ungdomar inte lär sig tillräckligt mycket. Vi behöver 
investera och planera i betydligt högre utsträckning för att vi blir allt 
fler äldre i vår kommun och inte sitta lugnt för att vi har en god 
brukarnöjdhet idag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11 § 204 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-10-04 § 81 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00805-1  
• Driftbudgetramar 2022 
• Investeringsramar 2022 
 
_ _ _ _ 
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§ 218 Översyn av valdistrikt inför valen 2022 
(KS-2021-00781-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att justera valdistriktgränser enligt valnämndens förslag 2021-09-06, 
 
att utöka till ytterligare fyra valdistrikt enligt valnämndens förslag 
2021-09-06, samt 
 
att ärendet skickas till Länsstyrelsen för beslut om indelning av 
valdistrikt. 
 

Ärendet 
Valnämnden beslutade den 12 oktober 2020 § 2, att tillsätta en 
arbetsgrupp, med uppgift att göra en översyn av 
valdistriktsindelningarna inför kommande val. Arbetsgruppen har 
utrett indelningen inför allmänna valen 2022 och föreslår justeringar 
av gränser föreslagit justeringar av gränser enligt SCB:s 
nyckelkodsystem samt förslag på utökning av fyra nya valdistrikt. 
Valnämnden beslutade enligt arbetsgruppens förslag 2021-09-06 § 9. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11 § 209 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-09-21 § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-08-30 
• Valnämndens protokoll 2021-09-06 § 9 
• Bilaga 1. Förslag nya valdistrikt - karta 
• Bilaga 2. Förslag reviderade valdistrikt - karta 
• Bilaga 3. Förändringstabell röstberättigade 
• Bilaga 4. Statistik valdeltagande 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 219 Korta frågor - korta svar 
(KS-2021-00007) 
 
 

• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om det förekommer 
placeringar av barn på hvb-hem i Sundsvalls kommun. 
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Jonas Väst (S). 

 
• Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om försäljning av 

skolfastigheter. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 

 
• Lars Holmgren (L) ställer en fråga rörande ett tillfälligt 

bygglov för en hotellpråm vid hamnen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens vice ordförande 
Magnus Persson (C). 

 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga om besparingar 

rörande initiativet grön flagg inom förskoleverksamheter. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 
 

• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om möjlighet för 
personal att delta i deltidsbrandkåren 
Frågan besvaras av personalutskottets ordförande Niklas 
Säwén (S) 

 
• Stefan Falk (L) ställer en fråga om det finns en risk för att 

elevernas resultat påverkas negativt av hur modellen för 
yrkesprogrammen på gymnasiet är utformad. 
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Lisa Tynnemark (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 220 För kännedom 
(KS-2021-00008) 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
• Valärenden - vakanta uppdrag per 2021-10-14, rev 2021-10-

22 
 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 
oktober, daterad 2021-10-12 (KS-2021-00021-8) 

 
• Individ- och arbetsmarknadsnämnden: Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt LSS, kvartal 1 2021 
o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 

2021-06-23 § 109 
o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 

2021-06-14 
o Statistikrapport LSS IAN kvartal 1 
 

• Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-09-27: 

o Motion (L) Utred vaccinationskrav inom omsorgen 
o Motion (M) om sommarjobb och sommarskola 

 
• Revisorernas bedömning av delårsrapport Sundsvalls 

kommun, per 2021-08-31: 
o Revisorernas bedömning av delårsrapport 
o KPMG: Översiktlig granskning. Delårsrapport per 

2021-08-31 Sundsvalls kommun 
 

• Revisorernas bedömning av delårsrapport Medelpads 
Räddningstjänstförbund, per 2021-08-31: 

o Missiv 
o Revisorernas bedömning av delårsrapport 
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o KPMG: Översiktlig granskning. Delårsrapport per 
2021-08-31 Medelpads Räddningstjänstförbund 

 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Frida Burman (S) X    
Stefan Eriksson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
Leif Wiklund (S) X    
Lars-Olof Boström (S) X    
Jan Lahti (S) X    
Caroline Sundström (S) X    
Leif Nilsson (S) X    
Marie Sjöbom Olsson (S) X    
Stefan Broman (S) X    
Annika Kallin (S) X    
Kenneth Högström (S) X    
Rebecca Lampinen (S) X    
Rose-Marie Antonic (S) X (§§208-216)  Kent Larsson §§217-220 
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) X    
Anders Hedenius (S) -  Karolina Sundberg §§208-220 
Åsa Ulander (S) X    
Roger Johansson (S) X    
Malin Larsson (S) X    
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Mathias Hansson (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Ludvig Lind (S) X    
Niclas Burvall (S) X    
Fredrik Thunström (S) X    
Priscilda Helenius (S) X    
Jörgen Berglund (M) X (§§208-216)  Peter Sjöbom §§217-220 
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) X    
Lina Modén (M) -  Åsa Melander §§208-220 
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Lars A.G Carlsson (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Josefin Eurenius (M) -  Thomas Burman §§208-220 
Jan Heijbel (M) -  Per Lindstrand §§208-220 
Sven Bredberg (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Cecilia Backlund (M) X    
Jan-Erik Iversen (M) X    
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Ina Lindström Skandevall (L) X    
Catrin Eliasson (L) -  Martin Liljeros §§208-220 
Annelie Luthman (L) X    
Sanna Jonsson (C) X    
Anna Edin (C) -  Jonas Borg §§208-220 
Jan Ola Andersson (C) X    
Hans Forsberg (C) X    
Magnus Persson (C) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) X    
Karin Gustafsson (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X    
Hicham Elkahtib (V) X (§§208-219)    
Kim G Ottosson (V) X    
Martin Jägesten (V) -  Isabell Mixter §§208-220 
Åke Johansson (V) -    
Miriam Monsell (KD) X    
Stefan Hill (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) -  Björn Andersson §§208-220 
Jonas Lingdén (SD) X    
Annelie Henriksson (SD) X    
Gunnar Jönsson (-) -  Cristian Haglund §§208-220 
Ove Skalin (SD) -  Sven Dahl §§208-220 
Tomasz Baron (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) X    
Eva-Lotta Söderström (SD) X    
Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Johan Nikula (S) -   
Hans Backlund (S) X   
Johan Hörting (S) X   
Aagoth Lögdahl (S) X   
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson 

(S) -   

Ann-Christine Meiding (S) X   
Rolf Nordin (S) -   
Pernilla Holgert (S) X   
Karolina Sundberg (S) X   
Kent Larsson (S) X   
Carina Staf (S) X (§§208-216)   
Alaa Ourabi Alkhn (S) X   
Annika Söderberg (S) X   
Michael Sjödin (S) -   
Adele Flodin (S) X   
Magnus Svensson (S) -   
Lena Holmberg Eriksson (S) -   
Åsa Melander (M) X   
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) X   
Per Lindstrand (M) X   
Signe Weiss (M) -   
Peter Sjöbom (M) X   
Per Wahlberg (M) -   
Bo-Göran Strandfjäll (M) -   
Martin Liljeros (L) X   
Arne Engholm (L) X   
Jeanette Lozanovski (L) -   
Jonas Borg (C) X   
Anneli Rehnfors (C) -   
Erik Thunström (C) X   
Maria Åström (C) -   
Isabell Mixter (V) X   
Olle Granath (V) -   
Lotta Wesslén (V) -   
Joachim Jonsson (KD) X   
Emelie Granemar (KD) X   
Björn Andersson (SD) X   
Cristian Haglund (SD) X   
Sven Dahl (SD) X   
Tobias Bringstål (SD) -   
Ulf Sawert (-) X (§§208-216)   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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